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Temuan di lapangan dari hasil wawancara guru yang mengajar siswa SMK, 
khususnya SMK Islam Sudirman Ungaran, pengajaran alat ukur listrik masih 
menggunakan metode konvensional yakni ceramah. Alasan yang diungkapkan mengapa 
masih menggunakan metode ini karena guru mengalami kesulitan dalam menyusun 
perangkat pembelajaran. Dengan demikian pengajaran akan sulit untuk mengembangkan 
keterampilan berpikir. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas X Listrik adalah 66 
yang belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Untuk itu, peneliti mencoba 
menggabungkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan menggunakan modul 
sebagai salah satu alternatif untuk memudahkan dalam menyelesaikan materi serta 
menjadikan panduan dalam pembelajaran. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
apakah pembelajaran dengan modul dengan teori kooperatif tipe Jigsaw efektif, tepat dan 
dapat meningkatkan hasil belajar praktik alat ukur listrik kelas X Listrik SMK Islam 
Sudirman Ungaran? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
peningkatan hasil belajar praktik alat ukur listrik kelas X listrik SMK Islam Sudirman 
Ungaran setelah proses kegiatan belajar mengajar melalui modul dengan pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw. 

Subjek penelitian adalah siswa SMK Islam Sudirman Ungaran Kelas X Program 
Keahlian Listrik Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 25 siswa. Pada penelitian ini 
peneliti menggunakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dengan pembelajaran melalui 
modul dengan teori kooperatif learning tipe Jigsaw. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah dengan cara tes tertulis untuk mendapatkan data hasil belajar kognitif. 
Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar psikomotorik dan 
afektif siswa. Teknik dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh nama-nama peserta 
didik yang termasuk sampel dalam penelitian ini. 

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa 
mengalami peningkatan dari 69,12 pada siklus I menjadi 74,72 pada siklus II dan 
ketuntasan secara klasikal mengalami peningkatan dari 56,00% pada siklus I menjadi 
88,00% pada siklus II. Hasil belajar afektif pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 73,60 
dengan ketuntasan secara klasikal 72,00%, meningkat menjadi 82,40 dengan ketuntasan 
secara klasikal 92,00%  pada siklus II. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I diperoleh 
nilai rata-rata 75,04 dengan ketuntasan secara klasikal 64,00%, meningkat menjadi 81,12 
dengan ketuntasan secara klasikal 84,00% pada siklus II. 

Pembelajaran melalui modul dengan teori kooperatif learning tipe Jigsaw dapat 
meningkatkan hasil belajar praktik alat ukur listrik kelas X Listrik SMK Islam Sudirman 
Ungaran.  
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